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Summary 

The research from this article presents the influence of personality on solving conflicts in 

students. this study allowes us to identify the personality and the startegic contacts that students use 

in conflict situations. Confrontation is determined of folowing factors of personality: inteligence, 

trends of domination, high strength of superego, radicalism of own ideas and high and frequent 

tension. Colaboration is influenced by confident atitude, self- doupt, low level of integration in 

society, and in the group of friends, expansiveness, emotional stability, low saciabity and 

hipersensitivity. Determinants of compromise are: inteligence, expansiveness, a high level of 

integration and distrust in own power.  

 

Societatea umană implică neapărat interrelaț ionarea dintre oamnei, iar conflictul este o 

unitate indispensabilă în cadrul acestei interacț iuni. Oricît nu am depune forț e petru a realiza o 

comunicare ș i o relaț ionare eficientă, oricum se întîmplă să apară conflicte.  

Conflictul este privit ca „o situaţie în care oamenii interdependenţi prezintă diferenţe 

(manifeste sau latente) în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor şi intereselor individuale şi 

interferează în procesul de îndeplinire a acestor scopuri.” (Constantin – Stoica A ., 2004) 

Deci, relaț iile conflictuale dintre oameni sunt de neevitat, dar este important de a utiliza acea 

strategie de rezolvare a conflictului, care pare cea mai constructivă situaț ia dată. Astfel, modul în 

care reacț ionează individul la conflict ș i strategiile utilizate de acesta, a ș i făcut scopul de bază a 

lucrării de faț ă. Întrebarea apărută era: ,,care sunt factorii de personalitate care îl determină pe un 

individ să utilizeze o strategie de abordare a conflictului, în locul alteia?” 

Pentru realizarea scopului propus, am aplicat Testul de evaluare a conflictelor Thomas- 

Kilmann ș i Chestionarul 16 factori primari - 16 PFQ. Eș antionul experimental cuprinde 71 de 

subiecţi cu vârsta cuprinsă între 21 ș i 22 de ani, studenț i la facultatea Psihologie ș i 

Psihopedagogie Specială, anul III de studii. 

Studiul corelativ dintre strategiile de rezolvare a conflictului (confruntare, colaborare, 

compromis) ș i factorii de personalitate, a permis identificarea unei legături directe, semnificative.  

Legătura dintre inteligenț ă ș i confruntare este reprezentată de coeficientul de corelaț ie, de 

r=0,55, p=0,05. Coeficientul obț inut ilustrează o legătură direct proporț ională dintre aceste două 

variabile: cu cât nivelul de inteligenț ă este mai mare, cu atât subiectul va tinde spre confruntare în 

situaț iile conflictuale, menț inându-ș i punctul său de vedere. 

Între dominare ș i confruntare, ca strategie de rezolvare a conflictului, s-a obț inut un 

coeficient de corelaț ie egal cu r=0,393, p=0,01. Aceasta indică o legătură direct proporț ională 

între dominare ș i confruntare. Astfel, tendinț a dominativă a tinerilor îi determină pe aceș tia să 

utilizeze mai frecvent confruntarea în relaț iile de conflict, decât celelalte strategii. 

Coeficientul de corelaț ie dintre forț a supraeului ș i confruntare este de r=0,681, p=0,05. 

Coeficientul menț ionat ilustrează o corelaț ie direct proporț ională dintre aceste variabile. Adică, 

cu cît studentul va deț ine o forț ă relativ înaltă a supraeului, cu atît acesta va utiliza confruntarea în 

situaț iile de conflict. 



Tabloul pentru a doua strategie de rezolvare a conflictului, colaborarea, este următorul. 

Colaborarea corelează cu următorii factori de personalitate: schizotimie, stabilitate emoț ională ș i 

therdia. 

Legătura de corelaț ie dintre schizotimie ș i colaborare este ilustrată de coeficientul r=-0,328, 

p=0,001. Acest coeficient denotă o legătură invers proporț ională dintre schizotimie ș i colaborare. 

Cu cât subiectul va fi mai închis în sine, hipersensibil, rece emoț ional, cu atât va utiliza mai puț in 

colaborarea ca strategie de rezolvare a conflictului. 

Între stabilitate emoț ională ș i colaborare s-a obț inut un coeficient de corelaț ie de r= 

0,355, p=0,002. Coeficientul obț inut ilustrează o legătură direct proporț ională dintre acestea: daca 

subiectul îș i va controla emoț iile, va fi stabil emoț ional, el va utiliza mai frecvent colaborarea în 

situaț iile conflictuale ș i tensionate. 

Pentru therdia ș i colaborare, s-a obț inut un coeficient de r=0,482, p=0,01. Acest coeficient 

determină o legătura semnificativă, direct proporț ională între aceste două variabile. Cu cit subiectul 

va fi mai închis în sine, nesociabil, tinzând spre timiditate, cu atât el va utiliza colaborarea în 

relaț iile de conflict. 

Compromisul, ca strategie de rezolvare a conflictului, corelează cu: inteligenț a ș i 

expansivitatea. 

Astfel, relaț ia dintre inteligenț ă ș i compromis este reprezentată de coeficientul de r=0,344, 

p=0,01. Acesta denotă o legătură semnificativă, direct proporț ională dintre inteligenț ă ș i 

compromis. Cu cât nivelul de inteligenț ă este mai mare ș i subiecț ii vor fi apț i de a se orienta în 

conflict, cu atât ei vor soluț iona un conflict, recurgând la compromis. 

Între expansivitate ș i compromis s-a obț inut un coeficient de corelaț ie de r=0,862, p=0,01. 

Acest coeficient indică o legătură puternic semnificativă dintre expansivitate ș i compromis. 

Subiecț ii comunicabili, plini de voie bună, sociabili, care vorbesc clar ș i concis, vor utiliza mai 

des compromisul decât celelalte strategii de rezolvare. 

În urma studiului corelativ, s-a obț inut o legătură direct proporț ională, semnificativă între 

confruntare, radicalism ș i tensiune energetică. Coeficientul de corelaț ie dintre radicalism ș i 

confruntare este egal cu r= 0,32, p=0,05. Coeficientul obț inut denotă o legătură direct 

proporț ională dintre aceste două variabile: cu cât nivelul de radicalism al subiectului creș te, cu atât 

creș te ș i frecvenț a de utilizare a confruntării ca strategie de abordare a conflictului. 

Legătura de corelaț ie dintre tensiune energetică ș i confruntare, este confirmată de 

coeficientul de r=0,252, p=0,05. Acest coeficient indică o legătură direct proporț ională, slab 

semnificativă dintre tensiune energetică ș i conflict. Astfel, cu cât tensiunea energetică a subiectului 

creș te cu atât creș te ș i gradul de utilizare a confruntării când se ajunge în situaț ii de conflict. 

Între colaborare ș i atitudinea încrezătoare a subiectul s-a obț inut un coeficient de corelaț ie 

de r=0,262, p=0,02, ceea ce determină o legătură direct semnificativă între aceste două variabile. Cu 

cât subiectul va avea o atitudine mai încrezătoare faț ă de lume ș i lucrurile ce-l înconjoară, cu atât 

va utiliza mai frecvent colaborarea ca strategie de soluț ionare a conflictului. 

Coeficientul de corelaț ie dintre încrederea în sine ș i colaborare este de r=-0,203, p=0,05, 

ceea ce denotă o legătură invers proporț ională, semnificativă dintre aceste două variabile: o 

încredere în sine înaltă a subiectului determină o frecvenț ă scăzută de colaborare în situaț iile 

conflictuale. 



Relaț ia dintre nivelul de integrare ș i colaborare este ilustrată de coeficientul de corelaț ie 

de r=0,234, p=0,05. Acest coeficient ilustrează o legătură directă semnificativă dintre nivelul de 

integrare a subiectului ș i colaborare. Astfel, un nivel înalt de integrare determină ș i o pondere 

mare a utilizării colaborării în situaț iile de conflict. 

Compromisul, ca strategie de abordare a conflictului corelează direct cu integrarea subiectului 

ș i invers proporț ional cu atitudinea încrezătoare. Astfel, legătura dintre atitudinea încrezătoare a 

subiectului ș i compromis este ilustrată de coeficientul de r=-0,29, p=0,001, ceea ce denotă o 

relaț ie invers proporț ională dintre aceste două variabile. Cu cât subiectul va avea o atitudine 

încrezătoare faț ă de sine ș i situaț ia conflictuală, cu atât el va tinde la utilizarea tot mai rar a 

compromisului, făcând uz de celelalte strategii de rezolvare a conflictului. 

Între integrarea subiectului ș i compromis s-a obț inut un coeficient de corelaț ie de r=0,41, 

p=0,01. Coeficientul obț inut ilustrează o legătură direct proporț ională dintre aceste două variabile. 

Astfel, mărirea cotelor de integrare a subiectului în societate ș i în grupul de semeni va duce cu sine 

la majorarea frecvenț ei de utilizare a compromisului în situaț iile conflictuale. 

Concluzionând cele mai sus relatate, putem spune că, confruntarea este determinată de 

următorii factori de personalitate: inteligenț ă, tendinț ă de dominare, forț ă înaltă a supraeului, 

radicalism privind propriile idei ș i o tensiune ridicată si frecventă. 

Colaborarea este influenț ata de: atitudine încrezătoare, neîncredere în sine, un nivel redus de 

integrare a subiectului în societate ș i grupul de prieteni, expansivitate, stabilitate emoț ională, 

sociabilitate redusă ș i hipersensibilitate. 

Factorii determinanț i ai compromisului sunt: inteligenț a, expansivitatea, un nivel înalt de 

integrare a subiectului ș i neîncrederea în propriile forț e. 
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